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E-İ RSALİ YE UYGULAMASİ 01.07.2020 TARİ Hİ  İ Tİ BARİ YLE 
BAŞLAYACAK  

I. GİRİŞ 

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

ile bazı mükellefler için e-İrsaliye düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile 

Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 

01.01.2020 tarihinden itibaren; Tebliğle belirlenmiş bazı mükelleflerin de 01.07.2020 tarihinden sonra e-

İrsaliye düzenlemeleri zorunludur. Bu sirkülerimizde genel olarak sevk irsaliyesi/e-İrsaliye 

düzenlenmesine ilişkin konulara değinilmiştir. 

II. HANGİ MÜKELLEFLER  01.07.2020 TARİHİNDEN SONRA E-İRSALİYE DÜZENLEMEK 

ZORUNDA 

Aşağıda belirtilen mükelleflerin 01.07.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına dâhil 

olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini elektronik ortamdaki arıza ve bakım veya olağanüstü 

durumlar dışında (durumu ispat etmek koşuluyla) e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve uygulama 

kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini de e-İrsaliye olarak almaları zorunludur. 

Bununla birlikte, uygulamaya ilk kez dahil olacak mükellefler, uygulamaya dahil oldukları ayın son 

gününe kadar (31.07.2020 tarihinde kadar) e-İrsaliye yerine matbu e-İrsaliye de düzenleyebilir ve 

alabilirler. 

01.07.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına dahil olacak mükellefler: 

1. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri 

nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler. 

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana 

bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler. 

3. 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası 

sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim 

faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler. 

4. 04.04.2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununun 2. maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen 

şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker 

ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile 

nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya 

her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile 

inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükellefler.  

5. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten 

eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler. 

6. Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan 

Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar. 

7. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 

(veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

01.01.2020 tarihinden itibaren Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, 

ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli 

(III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, maden ruhsat veya sertifikası alanlar, şeker 

imalini gerçekleştirenler, demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip 
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Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya 

başlayanlar için, e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği 

ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye 

uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro 

tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek 

suretiyle e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim 

yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-İrsaliye uygulamasına dâhil olması 

gerekmektedir. Yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-İrsaliye 

uygulamasına dahil olması ve tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa 

uymayan mükellefler hakkında Kanunda öngörülen hükümler uygulanır. 

III. UYGULAMADAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU VE UYGULAMA YÖNTEMİ 

SEÇİLMELİ 

e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olmak 

isteyenler https://ebelge.gib.gov.tr  adresinden ulaşabilecekleri “e-İRSALİYE UYGULAMASI (Başvuru 

Rehberi ve Kılavuzu)”nda açıklanan şekilde uygulamadan yararlanma yöntemlerine uygun olarak 

başvurularını yapmak zorundadırlar. 

Mükellefler, e-İrsaliye uygulamasından; 

1. e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı 

ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalleri aracılığıyla (GİB Portal 

Yöntemi), 

2. Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel Entegratör 

Yöntemi), 

3. Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla 

(Doğrudan Entegrasyon Yöntemi), 

yararlanabilirler. 

Hali hazırda e-Fatura uygulamasına bu yöntemlerden herhangi biri ile dahil olanlar, e-İrsaliye 

uygulamasından, e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem ile yararlanabilecekleri gibi farklı bir 

yöntem ile de yararlanabilir, e-Fatura uygulaması kapsamında hizmet aldığı özel entegratör dışında farklı 

bir özel entegratörden de hizmet alabilirler. 

IV. E-İRSALİYE UYGULAMASINA KAYITLI OLMAYANLARA DÜZENLENECEK E-

İRSALİYELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerce mal sevkleri için uygulamaya başladıkları ayın 

sonundan itibaren tüm müşterilerine e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.  

Bu kapsamda alıcısının malın sevki sırasında bilinmediği durumlarda, matbu sevk irsaliyesinde 

olduğu gibi, muhtelif müşteriler adına olmak üzere “Muhtelif Müşteriler” tipinde e-İrsaliye düzenlenecek 

olup, VKN/TCKN alanına 5555555555 yazılmak, Ad-Soyad/unvan bölümüne “muhtelif müşteriler” 

yazılmak suretiyle e-İrsaliye düzenlenecektir. 

Ayrıca malın alıcısının biliniyor olmasıyla birlikte, alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı 

durumda da matbu kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda e-İrsaliye düzenlenecektir. Söz konusu 

e-İrsaliye doğrudan alıcının bilgilerine göre düzenlenecektir. Bu hallerde düzenlenen e-İrsaliyeler, 

kullanılan yöntem ya da özel entegratörün sunmuş olduğu sistem dahilinde “3900892152” VKN’li “Gelir 

İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı” sına gönderilecektir. Söz konusu alıcısının e-İrsaliye sistemine 

kayıtlı olmadığı durumlarda düzenlenen e-İrsaliyeler alıcısına sistem içinden iletilmeyecek olup, 
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düzenleyicisi tarafından diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla ya da kağıt çıktı verilmek suretiyle teslim 

edilecektir. 

Konuya ilişkin olarak https://ebelge.gib.gov.tr  adresinden ulaşabilecekleri “e-İRSALİYE 

UYGULAMASI KILAVUZU”  yayımlanmış olup detaylı bilgi için bu kılavuza başvurulması 

gerekmektedir. 

V. E-İRSALİYE UYGULAMA KILAVUZUNDA DİKKATİ ÇEKEN HUSUSLAR 

Yukarıda belirtilen uygulama kılavuzunda dikkat çeken hususlar aşağıda olduğu gibidir. 

1. e-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler başlıklı bölümde irsaliyede; “Malı taşıyan 

aracın plaka ve şoför (ad-soyad/TCKN) bilgileri ya da taşımayı yapan kargo lojistik firmasının 

bilgileri (TCKN-VKN/Ad-Soyad)” bilgilerinin yer alması gerektiği belirtilmiştir. Bu bilgi yeni olup 

509 seri No.lu VUK Genel Tebliğinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetki kullanılarak 

e-İrsaliye bilgilerine eklenmiştir.  

2. e-İrsaliye uygulamasında aynı e-Faturada olan “uygulama yanıtı” gibi işleyen “irsaliye yanıtı” belgesi 

de mevcuttur. Söz konusu irsaliye yanıtı ile e-İrsaliye üzerinde yazan fiili sevk tarihinden itibaren 7 

gün içinde e-İrsaliye muhteviyatı malların tamamı kabul yanıtı ile kabul edilebilir ya da kısmi kabul 

yanıtı ile bir kısım mallar kabul edilebilir bir kısmı ise reddedilebilir. Ancak kabul edilmeyen mallarla 

ilgili olarak, malın satıcısına ya da farklı bir alıcıya sevk edilmesi durumundan, malı taşıyan ya da 

taşıttıran tarafından yeni bir sevk irsaliyesi (uygulamaya kayıtlı olanlar tarafından e-İrsaliye) 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

3. e-İrsaliye RED yanıtı ile belgenin tamamı da reddedilebilir. Ancak bu durum sadece fiili sevkten önce 

ve mal muhteviyatının ya da alıcının hatalı olması halinde mümkündür. Bu durum ve süreler dışında 

yapılan retler hükümsüzdür. 

4. e-İrsaliye belgesinin malın fiili sevk zamanından önce düzenlenmesi ve Başkanlık Sistemlerine 

iletilmesi zorunludur. 

5. Başkanlık Sistemlerine iletilen e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın 

fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, e-

İrslaiye uygulamasına dahil alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile 

“red” yanıtı verilebilir. 

6. İşletmenin şubeleri arasında yapılan mal sevkiyatlarında da sevk irsaliyesi düzenlenmesi gereği 

bulunduğundan, uygulamaya kayıtlı kullanıcıların kendi işyerleri arasında gerçekleştireceği mal 

sevkiyatlarına ilişkin olarak e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda malı gönderen ve 

alan bilgileri olarak aynı mükellefiyet bilgilerine yer verilecek olup, malın teslimat adresi e-İrsaliye 

üzerinde ilgili alana girilecektir. 

7. Malın fiili sevkinden önce Fatura düzenlenmiş olması halinde, düzenlenecek e-İrsaliyede ilgili fatura 

bilgilerine de yer verilecektir. Bu durumda e-İrsaliye’nin “AdditionalDocumentReference” alanında 

düzenlenmiş Fatura bilgilerine yer verilecektir. Düzenlenen fatura üzerinde ise ayrıca e-İrsaliye 

bilgilerine yer verilmeyecek olup, not/açıklama alanına malın daha sonra sevk edileceği ve e-

İrsaliyesinin ayrıca düzenleneceği belirtilecektir. 

8. Malın teslimi (teslim sayılan haller dahil) anında e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi, belge 

üzerinde düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi, belge 

üzerinde “İrsaliye yerine geçer.” ibaresine yer verilmesi ve kâğıt çıktısının satıcı veya yetkilisi 

tarafından imzalanması koşuluyla, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı sevk irsaliyesi yerine 

geçeceğinden bu tür durumlarda ayrıca e-İrsaliye düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. 

http://www.aktifymm.com/
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9. Sevkiyatın başlatıldığı lokasyonda altyapı ve teknik imkânsızlıklar nedeniyle e-İrsaliye 

düzenlenmesinin mümkün olamadığı hallerde matbu (kağıt) sevk irsaliyesi ile e-İrsaliye aynı anda 

düzenlenecek olup, düzenlenen matbu sevk irsaliyesinin üzerinde e-İrsaliyeye ait belge numarası ve 

belge düzenleme tarihi ve zamanı bilgilerine yer verilecektir. Bununla birlikte malın fiili sevki 

sırasında düzenlenebilecek matbu sevk irsaliyesinin bulunmaması halinde, 509 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği’nde açıklandığı üzere malın sevkini sağlayan kişi ya da kuruma belgenin elektronik ortamda 

gösterimine olanak sağlayacak gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Söz konusu sevk irsaliyesinin üzerine 

“e-İrsaliyesi ayrıca düzenlenmiştir.” ibaresi yazılacaktır. 

10. e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın 

başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. İhracat işleminde, alıcının uygulamaya 

kayıtlı bir kullanıcı olmaması nedeniyle, uygulamaya dahil olmayan mükelleflere düzenlenecek e-

İrsaliye için belirlenen esaslara göre e-İrsaliye (ya da e-İrsaliye yerine de geçen e-Fatura veya e-Arşiv 

Fatura) düzenlenecek ve Başkanlık Sanal alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında söz konusu e-

İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır. Ancak Ticaret Bakanlığı ile GİB bilgi işlem sistemleri 

arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, e-İrsaliye’nin kağıt çıktısı 

yerine elektronik ortamda görüntülenebilir dosyası da ibraz edilebilir şekilde sevkiyat işlemleri 

gerçekleştirilebilecektir. 

11. İşletmeye ait mal, demirbaş, ekipman vb. unsurların işlem görmek (boyatılmak, tamir edilmek, parça 

değiştirmek, dikilmek vb.) üzere başka işletmelere sevkiyatında da e-İrsaliye düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu durumda düzenlenecek e-İrsaliyelerde ilave not, açıklama bilgisine yer verilerek 

söz konusu mal, ekipman, demirbaşın tamir, bakım, işlem görmek üzere gönderildiği belirtilecektir. 

Bu durumda söz konusu unsurları taşıyan/taşıtan kim ise onun sevk irsaliyesi /e-İrsaliye düzenlemesi 

gerekmektedir. 

12. Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal teslimlerinde malı satıcı 

taşıyor veya taşıtıyorsa e-İrsaliye satıcı tarafından, alıcı taşıyor veya taşıtıyorsa e-İrsaliye alıcı 

tarafından düzenlenecektir. Ancak, kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür 

satışlarda, fatura düzenlenmesindeki yedi günlük sürenin kabul tarihinden itibaren başlayacağı 

tabiidir. 

13. e-İrsaliye'ye konu malları "eksik olarak" teslim alan e-İrslaiye uygulamasına dahil alıcı, istemesi 

halinde e-İrsaliye sistemi üzerinden "KISMİ KABUL" irsaliye yanıtı ile satıcıya fiilen teslim aldığı 

mal miktarını bildiren bir yanıt dönebilir.  Sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt 

dönülmemiş e-İrsaliye'lere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları 

tarafından bu malların tamamı için fatura düzenleneceği kabul edilmektedir. Bu nedenle, irsaliye ile 

faturanın uyumumun sağlanması bakımından alıcı tarafından sistem üzerinden bir yanıtın 

dönülmediği durumlarda, fiilen teslim alınan mal miktarının alıcı ve satıcı arasında tanzim olunan 

harici diğer belgelerle (Teslim/Tesellüm belgeleri, tutanak, makbuz vb. belgelerle - e-İrsaliyenin kağıt 

çıktısı üzerine alınacak notlar ve imzalar da söz konusu belgeler yerine kullanılabilir.-) tevsik ve ispat 

olunması ve ilgili makamlara istenildiğinde ibraz edilebilir şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Fiilen teslim edilen/alınan mal miktarını gösteren harici belgelerin satıcı ve alıcı açısından ispat 

işlemlerinde tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır. Alıcısı tarafından fiilen 

teslim alınmayan mallar için, malını geri götüren satıcı tarafından e-İrsaliye'nin ayrıca düzenlenmesi 

gerektiği de tabiidir. 

Bilgilerinize sunulur. 

Saygılarımızla, 
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